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Poezja akrostyczna lub diamentowa        Wiersze o motylach     

Użyj arkuszy identyfikacyjnych pokrzywy Pappus 

 

Związek z łańcuchami pokarmowymi i siedliskami - zależność 
Cel: Ułóż akrostych lub wiersz diamentowy 
 
Przeczytaj arkusz identyfikacyjny pokrzywy Pappus i ułóż akrostych lub wiersz diamentowy, wykorzystując co 
najmniej jeden fakt, jeden mit i jedną interesującą cechę fizyczną rośliny. 
 
 Przykładowy wiersz akrostych: 
Pożywny 
Jadalny  
Smaczny 
Podstępny 
Bujny 
Doskonałe 
Żądlące pokrzywy! 
 

 Cel: Uczniowie badają motyle z gatunku Tortoiseshell i 
Peacock, które również opierają się na pokrzywach w 
stadium larwalnym, i mogą zawrzeć odniesienia do tych 
stworzeń w swojej poezji. 
 
Napisz wiersz o którymś z tych stworzeń, dla których 
pokrzywy są środowiskiem naturalnym. 
 

Komparatywy     Biedronka rymowanka         

Użycie języka w poezji  Związek z łańcuchami pokarmowymi i siedliskami - zależność 

Cel: Porównaj i skontrastuj dwa krótkie  
dwa krótkie wiersze o pokrzywach,  
jeden autorstwa poety wojennego 
Vernona Scannella 
 
Wysokie pokrzywy - Edward Thomas 
Wysokie pokrzywy zakrywają, jak to czyniły 
te wiele wiosen, zardzewiałe brony, pług 
Dawno zużyte, a wał z kamienia:  
Tylko wiąz-łodyga góruje teraz nad 
pokrzywami. 
Ten zakątek obejścia lubię najbardziej: 
Jak każdy kwiat na kwiecie 
Lubię pył na pokrzywach, nigdy nie zgubiony 
Tylko po to, by udowodnić słodycz deszczu. 
. 
 
 

 Cel: Zapoznaj się z arkuszem identyfikacyjnym pokrzywy Pappus, 
aby dowiedzieć się o owadach, które są zależne od pokrzyw.   
 
Pokrzywy są ulubionym miejscem składania jaj przez biedronki i 
stanowią wczesne źródło pożywienia dla mszyc, które zasiedlają tę 
roślinę. 
Biedronki są uwielbiane wszędzie tam, gdzie można je znaleźć.  W 
niektórych kulturach uważa się, że przynoszą szczęście i są pod 
szczególną ochroną.  
Istnieje wiele rymowanek o biedronkach, takich jak ta. 
Wykorzystując wiedzę o cyklu życiowym biedronki, wyobraź sobie, 
do czego może odnosić się "podgrzewacz". 
 
Napisz rymowankę dla małych dzieci, której motywem przewodnim 
będą pokrzywy i biedronki. 

    

Format wiersza diamentowego: 
Rzeczownik 

Przymiotnik, przymiotnik 
Czasownik, czasownik, czasownik 

Rzeczownik, rzeczownik, rzeczownik, 

rzeczownik 
Czasownik, czasownik, czasownik 

Przymiotnik, przymiotnik 
Rzeczownik 

 

Pokrzywy autorstwa Vernona Scannella 

Mój syn w wieku trzech lat wpadł do grządki z pokrzywami. 
'Grządka' wydawała się ciekawą nazwą dla tych zielonych 

włóczni, 
Ten regiment złośliwców za szopą: 
To nie było miejsce na odpoczynek. Z szlochami i łzami 

Chłopiec przyszedł szukając pocieszenia i widziałem 
Na jego delikatnej skórze pojawiły się białe pęcherze. 
Uspokajaliśmy go, aż jego ból nie był tak dotkliwy. 

W końcu zaoferował nam wodnisty uśmiech, 

I wtedy wziąłem mój billhook, wyostrzyłem ostrze 
I wyszedłem na zewnątrz i ciąłem nim wściekle 

Aż żadna pokrzywa w tym zaciekłym pochodzie 

Nie stała już pionowo. A potem rozpaliłem 
stos pogrzebowy, by spalić zmarłych, 

Ale w ciągu dwóch tygodni pracowite słońce i deszcz 

Zwołały wysokich rekrutów za szopą: 
Mój syn często znów czuł ostre rany. 

 

Biedronka, biedronka 
Przez Matkę Gęś 
 
Biedroneczko, biedroneczko 
Odleć do domu, 

Twój dom płonie 
A twoje dzieci odeszły; 
Wszystkie oprócz jednego 
I to jest mała Ann, 
I zakradła się pod 

patelnią. 
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